
 KUMULUS PAGINA 5 KUMULUS PAGINA 4

Prachtige reacties kreeg docente en theatermaker Els 
Roobroeck van jeugdtheaterschool Partoet afgelopen 
seizoen op de voorstelling Pleidooi. Toch koestert ze 
vooral de mislukkingen. 

DOOR EMILE HOLLMAN

Hoe maak je een nieuwe theatervoorstelling 
met aanstormende acteurs tussen de 
twaalf en de zeventien jaar? Een stuk 
dat tenminste boeiend is voor jongeren 
en volwassenen tegelijk? Het antwoord 
van actrice, regisseur, toneelschijfster 
en Kumulus-docent Els Roobroeck is 
bedrieglijk simpel. Door ze van het begin 
af aan mee te laten denken. Het is een 
methodiek voor een vernieuwende speelstijl 
die ze de afgelopen jaren samen met Jetze 
Jansma van Kumulus ontwikkelde. “Toneel”, 
zegt Roobroeck “is een weerspiegeling van 
het leven. Het gaat niet om de fouten die je 
maakt, maar hoe je die fouten aanpakt zodat 
je weer verder kunt.”  
 
Els Roobroeck studeerde logopedie en 
audiologie in Gent voordat ze naar de 
Maastrichtse toneelacademie kwam waar 

ze in 2008 afstudeerde. Met Han Stubbe 
maakte ze de bejubelde voorstelling 
Medea Redux die NRC Handelsblad 
‘duizelingwekkend knap’ noemde. Afgelopen 
voorjaar richtte ze haar eigen Compagnie 
COVAR op.
 “Je kunt niet zomaar een theatertekst 
plakken op een groep leerlingen waarvan de 
jongste twaalf is en de oudste zeventien”, 
legt Roobroeck uit. Dus vatte ze het plan 
op om samen met haar spelers tot een 
tekst te komen. Op de zin ‘De klok tikt 
de tijd voorbij’, borduurden ze verder. En 
wat bleek? Ze vonden allemaal dat hun 
leven te vol, te druk is. Vanuit die gedachte 
componeerde Roobroeck een tekst voor 
Pleidooi. “Ik zie dat als een cadeautje van de 
groep aan mij.”
Voor veel theatermakers is een tekst 
een solide houvast. Maar niet voor Els 
Roobroeck. “Heel vaak zit een tekst in de 
weg. Een tekst is een manier om ergens te 

komen maar niet het doel.” Een personage 
of een karakter heeft zoveel stemmen, 
zoveel kleuren, dat een tekst soms 
beperkend is. En dus liet ze alle twaalf 
cursisten hetzelfde personage spelen. 
“Die vorm is voor professionals al lastig, 
maar die kids geven je het voordeel van de 
twijfel en gaan erin mee.” De voorstelling 
werd tijdens de repetities door ontwikkeld. 
Improviseren is voor Roobroeck, ook in 
haar eigen werk, een absolute voorwaarde 
om scherp te blijven. Zoeken naar de juiste 
toon, zoeken naar de juiste plek om te 
spelen, zoeken naar een manier om het 
publiek bij de voorstelling te betrekken. “Het 
is ook een kunst om te zoeken waarom een 
bepaalde aanpak wel of niet werkt. Het is te 
gemakkelijk om te zeggen: het werkt niet, 
weg ermee.” 
Dat hele proces overigens beschrijft 
Roobroeck nauwgezet. “Ik bied iets aan en 
zij geven me iets terug, daar word ik echt 
heel blij van. Op deze manier worden de 
leerlingen ook heel zelfstandig. Ik geloof 
dat toneel naast een product ook vooral 
een proces is. Na enkele weken repeteren 
hadden ze mij bijna niet meer nodig. 
Ze regelden zelf hun positief kritische 
feedback, bepaalden zelf wanneer ze 
pauzeerden. Ze regelden een groepsapp 
waarin ze om twee uur ‘s nachts nog 
spraken over de voorstelling. Ze gaan 
samen naar toneelvoorstellingen, spreken 
af in de stad. Uiteindelijk leren ze ook heel 
veel van elkaar.”
 “Een goede speler”, doceert Els Roobroeck, 
“is een zelfstandige speler. Als je als 
acteur door het ijs zakt, moet je het zelf 
kunnen oplossen. Als iemand een stuk 
tekst overslaat, moet de groep het kunnen 
opvangen, soms gaat dat met een grap en 
een grol. Toneel is een weerspiegeling van 
het echte leven. Het gaat niet om de fouten 
die je maakt, maar hoe je daarna herpakt 
en verder kunt. Het geeft een euforisch 
gevoel als je als acteur een fout maakt 
en gewoon door kunt spelen. Daarom kijk 
ik met de meeste warmte terug op alle 
mislukkingen.”

Pleidooi is nogmaals te zien op 11 
september tijdens het Parcours in de 
fi lmzaal van Pathé Cinema in Maastricht.

Cadeautje van de 
cursisten

Els Roobroeck over Pleidooi 

CURSISTEN
PAS
KORTINGEN 
Als je cursist bent bij Kumulus dan 
zijn er altijd wel extra’s die het leuker 
maken om les bij ons te hebben. Naast 
de vele podia die we bieden voor dans-, 
theater- en muziekvoorstellingen en 
expositiemogelijkheden is er ook een 
gratis cursistenpasje beschikbaar. Elke 
cursist ontvangt de pas. Met de pas kun 
je kortingen krijgen bij onze partners 
zoals Adams Muziekcentrale, Museum 
a/h Vrijthof, Kunstenaarsbenodigdheden 
Peter van Ginkel, Toneelgroep 
Maastricht, philharmonie zuidnederland 
etc. 

Kijk op www.kumulus.nl voor nog 
meer kortingen.

‘Ze regelden 
een groepsapp 
waarin ze om 
twee uur 
‘s nachts nog 
spraken over 
de voorstelling.’ 

CARLENE
MEERTENS
20 JAAR  / “ALS 3-JARIGE KREEG 
IK EEN DRUMSTEL EN LATER EEN 
KEYBOARD, MIJN MUZIKALITEIT 
WAS DUS AL SNEL DUIDELIJK.”

(Oud)musical cursiste, Flairmodel 
en blogger. Is bij het Mollenhol 
Kumulus begonnen en na een cursus 
tekenen, schilderen en gitaar beland 
bij de Kumulus musicalgroep en 
doorgestroomd naar de auditiegroep. 
Dit heeft ze tien jaar lang met veel 
plezier gedaan. 

Droom: Na haar opleiding communicatie 
aan de Thomas More Mediaschool een 
baan vinden in de televisiewereld of de 
fashion-industrie. 
Doel: Zoveel mogelijk ervaring opdoen. 
“Studie is belangrijk, maar ervaring is in 
mijn wereld nog belangrijker. Je moet je 
toch zien te onderscheiden.”
Wordt blij van: mensen die een passie 
hebben, grote steden, familie, fashion en 
hele pure chocolade. 

“Kumulus is een plek waar ik heb 
geleerd om zelfverzekerd op een podium 
te staan en dat je niet bang hoeft te zijn 
voor het publiek. Je leert om creatief te 
denken, dat gekke ideeën nooit té gek 
zijn. Daar heb ik nu bij mijn opleiding 
zeker profi jt van.” 

Scène uit Pleidooi. foto Humphrey van ‘t Hul

Docente en regisseur Els Roobroeck.
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